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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
ChristenUnie 1 We hebben recent extreem droge perioden gehad. De rapportage 

is van juli 2020 en presenteert zich als een momentopname. Is de 
evaluatie voor of tijdens een extreem droge periode afgerond en 
is er eigenlijk een extra inzet nodig? Of is die extreme droogte al 
meegenomen?  

De evaluatie betreft de situatie in 2018/2019. De extreme droogte is niet 
meegenomen in de beoordeling. Het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering is op zichzelf niet meegenomen in de vervolgaanpak.  
Het is de bedoeling dat de uitkomsten van de verkenning van regionale 
maatregelen gebruikt worden in gebiedsprocessen, programma’s en beleid. 
Voor de daadwerkelijke realisatie van regionale maatregelen stellen we voor dat 
deze daar waar mogelijk wordt meegenomen in het kader van de diverse 
integrale gebiedsprocessen en programma’s (AVP, bodemdaling, 
klimaatadaptatie etc.). We verwachten dat het tegelijk aanpakken van doelen in 
het waterbeheer zoals het voorkomen van wateroverlast en droogte met 
verdrogingsbestrijding, maatregelen oplevert gericht op een veerkrachtiger 
watersysteem. Op die manier kan dit de effecten van meer extreme perioden 
(van droogte en van veel neerslag) tegengaan. 
Op dit moment is nog niet bekend welke extra inzet daarvoor nodig is. 

 2 Met het oog op het nieuwe plan van aanpak lezen we twee 
waarschuwingen: discussies over het vernatten van boerengrond 
en over het wegvallen drinkwaterwinningen. Dat laatste is toch 
geen enkel probleem, als we de drinkwaterwinningen verplaatsen 
naar de diepliggende zandpakketten onder Flevoland?  

Op 2 februari 2019 heeft PS de Drinkwaterstrategie Vitens vastgesteld. In deze 
strategie staat dat voor het veilig stellen van de drinkwatervoorziening Vitens tot 
2040 10 miljoen m3/jaar meer vergunningsruimte nodig heeft. De provincie 
zoekt deze ruimte in nieuwe winningen bij Eemdijk en Schalkwijk en doet 
onderzoek naar de inzet van de winning Groenekan. De verwachting is dat op 
een termijn van ca. 10-15 jaar een groot deel van deze extra wincapaciteit kan 
zijn gerealiseerd. Er loopt overleg met de provincie Flevoland en Gelderland 
over interprovinciale levering van drinkwater op de korte en lange termijn. De 
zoektocht naar meer vergunningsruimte speelt ook in Flevoland en Gelderland. 
Gezamenlijk doen we onderzoek naar de meest duurzame winlocatie. Mocht 
extra levering vanuit Flevoland op de lange termijn het meest duurzaam zijn, 
dan zijn grote aanpassingen nodig van het distributienet voor drinkwater om dit 
op de juiste plek in de provincie Utrecht te leveren. 

 3 We lezen over het bijstellen van ambities als het plan van aanpak 
duur uitvalt, maar we kunnen toch ook de inkomstenkant 
evenredig opkrikken, door meer geld te vragen van Vitens en van 
andere grootwaterverbruikers? 

Het afwegen van maatschappelijke kosten van maatregelen betreft niet alleen 
financiële aspecten. Het gaat hierbij ook om het handhaven van 
(grond)waterpeilen ten behoeve van andere functies dan natuur, zoals 
voorkomen van schade door wateroverlast in stedelijk gebied en 
landbouwpercelen. Daardoor zijn maatregelen tegen de verdroging in 
natuurgebieden niet altijd haalbaar. 
Wanneer inderdaad extra budget nodig is, kan de grondwaterheffing verhoogd 
worden. Echter, de grondwaterheffing is een doelheffing, die uitsluitend bestemd 
is voor onder andere grondwaterbeheer en het tegengaan van effecten van 
grondwaterwinning. Wanneer maatregelen niet aan de doelen van de heffing 
voldoen, is aanvullend budget nodig uit andere programma’s, zoals het 
programma natuur en het programma klimaatadaptatie.  
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 4 Hoe is de relatie met Kaderrichtlijn Water? Binnenkort gaan we 
die aanpak ook evalueren, lukt het ons om de ambities (lees 
Europese verplichtingen) voor waterkwaliteit overal waar te 
maken? Betekent fors investeren in de verdrogingsbestrijding dat 
we met veel minder geld de KRW-doelen kunnen realiseren? 

De ambities voor waterkwaliteit zijn geen onderdeel van deze evaluatie. 
Het investeren in bestrijding van de verdroging in natuurgebieden kan bijdragen 
aan KRW-doelen in zowel sense of urgency gebieden als KRW-wateren waarop 
de maatregelen een gunstig effect hebben. Te denken valt aan maatregelen 
gericht op het infiltreren van schoon regenwater op de Utrechtse Heuvelrug en 
toename van kwel. 
Omgekeerd dragen KRW maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren bij aan 
het bestrijden van verdroging in gebieden die onder invloed staan van 
oppervlaktewater. 
Maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water en maatregelen voor de bestrijding 
van verdroging kunnen elkaar versterken, en zijn beide noodzakelijk om de 
ambities voor natuurkwaliteit te realiseren. 
De financiering van KRW-maatregelen voor oppervlaktewater gebeurt door de 
waterschappen. De provinciale maatregelen voor oppervlaktewater zijn in de 
vorige planperiode uitgevoerd. Ten behoeve van deze uitvoering door de 
waterschappen heeft de provincie, volgend uit uw Moties 27 en 56a (2017) in 
2018 middelen beschikbaar gesteld. De beschikbaarheid van deze middelen 
verandert niet als gevolg van de evaluatie van de verdrogingsbestrijding. De 
grondwatermaatregelen voor de KRW zijn geprogrammeerd en veranderen ook 
niet als gevolg van deze evaluatie. 

 

 


